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 چکیده

های شخصیتی والدین و میزان این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی

ق در این پژوهش وش تحقیرکودک آزاری )غفلت و بی توجهی(، انجام شد. 

والدینی شامل کلیه پژوهش ه آماری جامع. بستگی بودتوصیفی از نوع هم

درمانی شهر گرمسار به به مراکز مشاوره و روان 1397بود که در سال 

با توجه به دلیل رفتار نامناسب با فرزندانشان مراجعه کرده بودند. 

 321از بین جلمعه پدر(  47مادر و  53نفر ) 100جدول مورگان و کرجسی، 

آوری اطالعات به منظور جمع. شدندبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب نفری 

سـنجش و  (1978) یکرمک و کاستای نئو های پنج عاملاز پرسشنامه

( استفاده شد. 1995)استراوس،  ودكک هاي كشـمكش بیـن والد و تاكتیك

مبستگی پیرسون استفاده شد. ها از آزمون هتجزیه و تحلیل داده جهت

شان داد که کودک آزاری با نهای پژوهش های حاصل از تحلیل دادیافته

(، r= -191/0( همبستگی مثبت و با برون گرایی )r=322/0نژندی )روان

شناسی ( و وظیفهr= -268/0) پذیری(، توافقr=-366/0گشودگی به تجربه )

(252/0- =r ،)همبستگی منفی و معنی( 0۱/۰دار دارد>P .) با توجه به

اي است. داراي اهمیت ویژه ، برخورد مناسب با کودکانپژوهشهاي یافته

هاي شخصیتی نامناسب و گیري ویژگیشکل سوء رفتار با کودکان منجر به

 .افزایش رفتارهاي پرخطر در آنها خواهد شد
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 والدین

 

 

 مقدمه

-و مرد شکل می انواده کوچکترین نهاد اجتماعی است که با پیوند زنخ

شده، تحت سرپرستی  زودهگیرد. به تدریج کودکان به این جمع کوچک اف

گیرند. کودک که دارای روحی پاک، و جلوه آغازین کمال آنان قرار می

گوی اندیشمندان و مربیان و گفت بشر است، بارها و بارها مورد بحث

ه جرئت تعلیم و تربیت قرار گرفته است. به گفته برخی اندیشمندان، ب

رو، بخش نامید؛ از این« عصر کودکان»یکم را  توان قرن بیست ومی

ز منابع مادی و معنوی کشورهایی که به توسعه اقتصادی و مهمی ا

کودکان و  اند، صرف توجه به مسائلتری دست یافتهمطلوب اعیاجتم

افزایش  ربود. در این زمینه، عالوهشیحمایت روانی و جسمی آنان م

بهداشتی، آموزشی، هنری و پرورشی، دامنه حقوق کودک نیز به امکانات 

تعالی مادی و معنوی نسل   عنوان موجودی نیازمند حمایت ویژه در جهت

ای جامعه، وسعت یافته است. اطالعات در کننده فرد آینده و اداره

کودک، همسرآزاری و سایر اشکال خشونت در  ییا جنسی مورد آزار فیزیک

 ونت دردید متخصصان به این نتیجه برسند که معضل خشگر خانواده، سبب

خانواده به صورت فراگیر در دو دهه گذشته افزایش یافته است. 

معطوف  ودای را به خهمروزه خشونت در خانواده توجه قابل مالحظا

 (.1396)حبیبی، فالح و عموپور،  است ساخته

نت و آزار ساالنه کودکان زیادی توسط مراقبان خود مورد خشو      

 عبارتست از آسیب یا تهدید سالمت جسم و 1گیرند. کودک آزاریمی قرار

دست والدین یا افرادی که نسبت  روان و یا رفاه و بهزیستی کودک به

 (.2017، 2روتسچیلد و باناسچاک )جانسن، گریف، او مسئول هستند به

ای به عنوان مساله  ای جدید نیست، اما به تازگیکودک آزاری پدیده

غربی حدود یک قرن  اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهای

ریزان برنامه شناسان وهای اخیر نگاه روانو در ایران در سال

نشان میدهد که  اجتماعی به این پدیده جلب شده است. نتایج مطالعات

 برای(. 2015، 3)وان در کویج  کودک آزاری در جهان شیوع باالیی دارد

                                                             
1 . child abuse 

2 . Janssen, Greif, Rothschild & Banaschak 

3 . van der Kooij 



د، میزان شیوع کودک ندر پژوهشی نشان دا( 2015) 1فینکلرجی و نمونه 

( 2012) 2ابول هاگاگ و حامددرصد است.  36 جسمی در چین حدود آزاری

را  نیز در پژوهشی دیگر میزان شیوع کودک آزاری جنسی در کشور مصر

درصد از دختران و درصد  8/38 مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند

 . اند پسران مورد آزار قرار گرفتهدرصد از   2/21

 روندی رو بـه افزایش داشته است کودک آزاری در ایران نیز        

نشان  1386ها در سال  . گزارش(1396)سالمی، نعامی، زرگر و داودی، 

 ایـن پدیـده در طـول یـک سال بوده است درصدی  5/3رشد  دهنده

درباره میزان شیوع  دقیقکسب اطالع  (.2012)راحب، کامرودی و کفشگر، 

است، اما تکرار وقـوع آن، آمـار و  کودک آزاری درجامعه ما مشکل

نشان دهنده افـزایش میـزان  های غیررسمی در این زمینهگزارش

گزارش انجمن  ر پایهب (. 2010)رزاقی،  کودکـان آزاری در کشور است

دک آزاری، نوع کو بیشترین ،1383حمایت از حقوق کودکان ایران در سال 

در درصد  4/28عاطفی با  شناختی و. آزار روانمی باشد 6/67) نوع جسمی

سوم کودک آزاری در کشور  در رتبه درصد 4رتبه دوم و آزار جنسی با 

گیرد که چهار شکل به خود می کودک آزاری (. 2012)بشرپور،  قرار دارد

جنسی  رعبارت است از: بی توجهی، آزار عاطفی و آزار جسمانی و آزا

در این پژوهش کودک آزاری بی توجهی و غفلت مالک  (.2007، 3)ماروستی

شده است.  بی توجهی به عنوان حذف یک عمل در نظرگرفتهبررسی است. 

بی توجهی را می توان به سه دسته جسمانی، آموزشی و عاطفی تقسیم 

داشتی، رهاکردن، نظارت مراقبت به نمود. بی توجهی جسمانی شامل نبود

ذیه نامناسب، پوشاک و بهداشت نامناسب و غیره است. بی غکافی، تنا

شامل دادن اجازه گریز از مدرسه به کودک به صورت  توجهی آموزشی

عدم  مداوم و عدم نام نویسی وی درمدرسه است و بی توجهی عاطفی شامل

تأمین عاطفی، کودک را در معرض آزار همسر قرار دادن، اجازه مصرف 

-کودک می شناختی ازروان کودک دادن یا عدم مراقبت مواد و الکل به

محدود موارد  توان تعداده طور کلی نمیب (.2000، 4)مارواستی شود

بودن شیوع آن  گزارش شده کودک آزاری در ایران را، دلیلی بر پایین

دیدگی تا گزارش  در کشور دانست. زبرا عوامل متعددی در مسیر آزار

                                                             
1 . Ji &  Finkelhor 

2 . Aboul-Hagag &  Hamed 
3 . Marvasti 

4 . Marvasti 



شیوع کودک آزاری در  واند مانع تخمین دقیقکنند که میتآن مداخله می

  (.2007)مدنی،  ایران شود

در تحقیقات متعدد عالوه بر اشاره به اهمیت دو بعد رفتاری        

ابط رو محدودکردن( به-رد، آزادگذاشتن-والدین نسبت به کودک )پذیرش

کید شده أنیز ت ثیر والدین بر کودکانأخـانوادگی عمدتا متمرکز بر ت

های تربیت کودک، های شخصیتی والدین و روش. ویژگی(1389)نجمی،  است

د. شون ی اولیه شخصیت در نوجوانی و بزرگسالی او تلقی میکنندهتعیین

 به باشد که از اثر خصوصیات منحصرسویه میرویکرد یک البته این یک

فرد کودک بر دیگران غافل مانده است، لذا امروزه بیشتر روابط 

فرد  باشد. در یک رویکرد دوسویه، الگوهای منحصر به رح میدوسویه مط

گردد.  رفتاری شخص با تمرکز بر روابط متقابل بین دو فرد تبیین می

فرد  تاثیرهای دوسویه به این معنی است که الگوهای مشترک منحصر به 

از تعامل، عاطفه و ادراک بین دو شخص بیش از اعمال، عواطف و افکار 

دارند که چه چیزی احتمال دارد بر رشد  ایی، بیان میتنه  هر یک به

 و شخصیت هاینظریه تحول(. 2005)شهراری،  کودک یا نوجوان اثر بگذارد

 صفات، وسیله دیدگاه به آماری هایتحلیل و گیریاندازه هایروش در پیشرفت

عامل  مدل پنج به که است شده منجر شخصیت هاینظریه پرنفوذترین به ظهور

 (. به1990، 3معروف شده است )دیگمن 2یا پنج بزرگ (FFM) 1شخصیت

 از سازیمفهوم بهترین که هستند معتقد متقکران از بسیاری امروزه که ایگونه

 را (. این مدل، شخصیت2000عاملی است )گلدبرگ،  پنج مدل در شخصیت،

، 4گراییاز: برون اندعبارت که دهدمی توضیح قوی عامل پنج براساس

)گلدبرگ،  8و سازگاری 7پذیری، انعطاف6پذیری، مسئولیت5نژندیروان

2000.) 

کننده مداخلهویژه والدین از جمله عناصر  شخصیت افراد خانواده به       

 ی کلی است که از مجموعه شخصی است. شخصیت، یک سازهدر روابط بین

گردد و به سه عامل تفکر، عواطف و  های فردی تشکیل می ویژگی

رهای بیرونی قابل مشاهده که در تعامل با عناصر محیط ایفای رفتا

ترین عوامل محیطی خانواده  یکی از مهم .نماید، اشاره دارد نقش می

                                                             
1 .five factor model 

2 .big five 
3 .Digman 

4 .extraversion 

5 .neuroticism 

6 .conscientiousness 

7 .openness 

8 .agreeableness 



های مختلف مورد تامل قرار گرفته است که بعد کارکردی آن در مطالعه

هایی هستند که  ی موقعیت است. والدین با رفتارهای خود آفریننده

هایی را  انگیزند و یا سرمشق در فرزندان برمی رفتارهای خاص را

ی ها قرار داده و یا به تشویق دسته برای الگوسازی در اختیار آن

تحقیقات زیادی  (.2005، 1)پروین و کرونپردازند  خاصی از رفتارها می

شناسی روانی کودک اشاره  به ارتباط میان خصوصیات خلقی کودک و آسیب

طلبی کودکان و نوجوانان با مشکالت تنوع دارد. مشاهده شده است که 

)ریتو و  ریزی و رفتارهای ضداجتماعی زودهنگام آنان مرتبط است برون

( ضمن مطالعه ای 1389نجمی )  (.2014و همکاران،  3؛ کو2015، 2کیمک

پذیری، اختالالت اضطرابی کودک با صفات پرخاشگری، انعطافنشان داد که 

ی کل گیری و نمرهداری، احتیاط در تصمیمتالش برای موفقیت، خویشتن

دوستی، نظم و ترتیب، آزمون والدین و اختالالت خلقی کودک با صفات نوع

ی گیری و اختالالت رفتار آشفتهتصمیم تالش برای موفقیت و احتیاط در 

ی کل کودک با هیجان مثبت، تخیل، احساسات، تالش برای موفقیت و نمره

داری والدین ارتباط دفعی کودک با صفت خویشتن آزمون والدین و اختالل

( ضمن مطالعه ای بیان 1396واحد و امیری مجد )پور دارد.دار معنی

بیــن مشــکالت روانــی مــادر و خشــونت خانوادگــی داشتند که 

ارتباط معناداری وجود دارد.  مشــکالت رفتــاری کــودکان بــا

طالعه شان نشان دادند که بین در م( 1391طهماسبیان و همکاران )

 شخصیت ضد اجتماعی والدین و کودک آزاری رابطه معناداری وجود دارد.

توجه به اینکه کودک آزاری مشکلی فراگیر است و نیز  با       

 کوتاه و بلندمدتی بر سالمت روانی، جسمانی، مهارت پیامدهای منفی

ارد، مداخله در گذ رشد اجتماعی و رفتاری کودکان می های شناختی و

های شدیدتر به سالمت روان کودکان  تواند از آسیب می دوران کودکی

و احتمال رفتارهای مخرب را در دوران بزرگسالی کاهش  پیشگیری کند

 از ســویي یكي از عوامــل مهم در گرایش كــودك و نوجوان به دهد،

خصیتی  به ویژه ویژگی های شرفتارهاي بزهكارانه، به وضعیت خانوادگي 

بین با هدف بررسی رابطه این پژوهش  ،رو، از اینشودمربوط ميوالدین 

های شخصیتی والدین و میزان کودک آزاری )غفلت و بی توجهی(، ویژگی

 انجام شد.

 

                                                             
1 . Pervin & Cervone 

2 . Rettew & McKee 

3 . Kuo 



 روش

جامعه آماری . وش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بودر

مراکز مشاوره و  به 1397والدینی بود که در سال شامل کلیه پژوهش 

درمانی شهر گرمسار به دلیل رفتار نامناسب با فرزندانشان روان

 53نفر ) 100با توجه به جدول مورگان و کرجسی، مراجعه کرده بودند. 

به عنوان نمونه پژوهش نفری  321از بین جامعه پدر(  47مادر و 

دن مالک های ورود به پژوهش عبارت بودند از: متأهل بو. انتخاب شدند

ه کلیه شرکت کنندگان مالحظات سال بود. ب 6-12و داشتن فرزند بین 

جهت تجزیه و تحلیل  اخالقی در مورد محرمانه ماندن اطالعات داده شد.

 داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

 ابزارهای پژوهش عبارت بودند از:

م کوتاه این پرسشنامه، فر :1پرسشنامه پنج عاملی نئو )فرم کوتاه(

 نسـخه. پنج عامل بزرگ شخصـیت اسـت یپرسشنامه یشدهتجدیدنظر  ینسخه

 توسط 1978 سال در NEO شخصیتی پرسشنامه نام با پرسشنامه این اولیه

 شخصیتی هایویژگی خودسنجی نوعی و گردید تهیه( 1978) 2یکرمک و کاستا

 بـزرگ عامـل پنج مدل نام به شخصیتی معروف مدل یک بر مبتنی که است

 موجـود صفات تحلیل) واژگان سنت محصول مدل این. است (2000 گلدبرگ،)

 تحقیقـات در عـاملی تحلیـل سنت و( هازبان دیگر و انگلیسی زبان در

( NEO PI-Rنئـو ) شخصـیتی نامهپرسـش شده نظر تجدید نسخه. است شخصیت

 240 دارای آن بلند نسخه که گردید منتشر( 1992) یکرمک و کاستا توسط

 ویـرایش آخرین. است (NEO-FFIسؤال ) 60 دارای آن کوتاه نسخه و سؤال

 پرسشنامه. گرفت صورت 2010 سال در NEO-FFI و NEO PI-R پرسشنامه دو هر

NEO-FFI کــه کنــدیم یریگانــدازه را شخصــیتی ویژگــی یــا عامــل پــنج 

تجربـه  بـه گشـودگی ،(E) یـیگرابرون ،(N) ینژندروان: از اندعبارت

(O)، یریپذتوافق (A)، یشناسفهیوظ و (C) .ایـن یهاسـؤال گذارینمره 

 کـامالا " کـهطوریبه اسـت 5 الی 1 بین و لیکرت مقیاس یک در پرسشنامه

کاسـتا و  .کنـدمی دریافـت 5 نمره" موافقم کامالا " و 1 نمره" مخالفم

را بــه  79/0 و 79/0، 80/0، 75/0، 83/0( ضــرایب پایــایی 1992کری )مــک

گرایی، گشودگی نسبت به تجربه، مقبولیت نورزگرایی، برون برایترتیب 

                                                             
1. NEO Personality Questionnaire 

2 . Costa  &  McCrae 



 گروسـیسؤالی در ایران توسـط  60فرمشناسی، به دست آوردند. و وظیفه

آمده در پژوهش  دستی شده است. ضریب آلفای به ابیاعتبار (1380) فرشی

؛ گشودگی بـه تجربـه، 71/0گرایی، ؛ برون85/0ی، نژندروانگروسی برای 

. در است، گزارش شده 75/0؛ و با وجدان بودن، 59/0ی، ریپذافقتو ؛45/0

 هاشـاخص( ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از 2002) 1مطالعه کویج پرس

؛ 69/0؛ گشودگی به تجربـه، 78/0گرایی، ؛ برون80/0ی، نژندراونبه شرح 

اسـت. در  آمـده دسـت به، 75/0ی، شناسفهیوظ؛ و با 71/0ی، ریپذتوافق

ی فرم هااسیمقخردهضریب همسانی درونی  NEOه راهنمای پرسشنامه کتابچ

؛ گشودگی به تجربه، 79/0؛ برونگرایی، 79/0ی، نژندروانسوالی برای  60

در این گزارش شده است.  83/0ی، شناسفهیوظ، و 75/0ی، ریپذتوافق؛ 80/0

پژوهش نیز بـرای سـنجش پایـایی پرسشـنامه شخصـیت از ضـریب آلفـای 

؛ برون گرایـی 79/0استفاده شد که به ترتیب برای نورزگرایی  کرونباخ

، 80/0شناسی و وظیفه 77/0؛ مقبولیت 83/0؛ گشودگی نسبت به تجربه 77/0

پرسشـنامه از روش روایـی محتـوایی  برای بررسـی روایـی به دست آمد.

به  78/0استفاده شد و اعتبار آن بر پایه ضریب آلفای کرونباخ برابر 

نشان دهنده همسانی درونی مناسب برای آزمون انجام شـده دست آمد که 

 .بود

 21آزمون در : ودك; هاي كشـمكش بیـن والد و مقیـاس سـنجش تاكتیك       

آزمون بر مبناي  اي و بلي و خیر اســت. این به شــكل گزینه آیتم 

( و گارباریتو 1999) اریف مك میالن(. تع1995استراوس، )مقیاس سنجش 

از آزار، تهیه شده و شامل  انجمن روانپزشــكي آمریكا تعاریف( 1986)

 اســت كه آزار جسمي، آزار عبارت  11بخش اســت: بخش اول شــامل  دو

 باشد. بخش دوم اي مي سنجد و به شكل گزینه روحي و مســامحه را مي

 عبارت 5اي و  عبارت آن به شكل گزینه 5اســت كه  عبارت  10شــامل 

 صرف مشروباتم -باشــد و آزار جنســي ـكل بلي و خیر ميدیگر به شـ

 ســنجد. این پرسشنامه توسط محقق بي توجهي و غفلت را مي -الكلي

 ترجمه و پس از اجراي پژوهش توســط آزمون آلفاي كرونباخ اعتبار و

در این پژوهش نیز برای سنجش پایایی  به دست آمد. 88/0روایي آن 

میزان آن  آلفای کرونباخ استفاده شد که پرسشنامه شخصیت از ضریب

 به دست آمد. 78/0

 هایافته

                                                             
1 . Cuijpers 



 %(26لیسانس ) مدرک تحصیلی
فوق لیسانس و 

 %(74باالتر )

 %(32سال ) 20-11 %(58سال ) 1-10 سابقه خدمت
سال  21 یباال

(10)% 

 

 ضرایب همبستگی و آمار توصیفی متغیرها .جدول 

کودک آزاری  متغیرها

 )بی توجهی(

 روان

 نژندی

برون 

 گرایی

گشودگی به 

 تجربه

-توافق

 پذیری

شنفهیوظ

 یاس

کودک آزاری 

 )بی توجهی(

1 - - - - - 

 - - - - 1 **322/0 ینژندروان

 - - - 1 **-225/0 **-191/0 ییگرابرون

 به گشودگی

 تجربه

366/0-** 230/0-** 264/0-** 1 - - 

 - 1 **-231/0 **-240/0 **-238/0 **-268/0 یریپذتوافق

 1 -234/0 **-229/0 **-235/0 **-231/0 **-252/0 یشناسفهیوظ

 ( معنادار است. P<50/۰در سطح )* ( معنادار است. P<۱0/۰در سطح ) **

        

کودک نشان داد که  1نتایج ضرایب همبستگی پیرسون در جدول        

 -191/0) ( همبستگی مثبت، برون گراییr=322/0) آزاری با روان نژندی

=rگشودگی به تجربه ،) (366/0-=rتوافق پذیری ،) (268/0- =r)  و وظیفه

 (. P<0۱/۰دار دارد )و معنی همبستگی منفی (،  r= -252/0شناسی )

 

 گیریبحث و نتیجه

های شخصیتی والدین و میزان این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی

 کودک آزاری )غفلت و بی توجهی(، انجام شد.

یافته های حاصل از پزوهش نشان داد که بین کودک آزاری با       

برون گرایی، گشودگی به تجربه،  همبستگی مثبت و با روان نژندی 

دارد. این یافته همسو با همبستگی منفی شناسی، و وظیفه پذیریقتواف

(؛ طهماسبیان و همکاران 1396احمد و امیری مجد )پورنتایج مطالعات 

(، 2014( و کو و همکاران )2015کی )(؛ ریتو و مک1389(؛ نجمی )1391)

 همسو است.

روابط معیــوب و نامطلوب در این رابطه می توان گفت که         

نادرســت تربیتي مانند طرد و عدم  هايبه كارگیري شــیوه خانواده،



مواظبت صحیح، ضرب و شــتم، محرومیــت از محبت، كودك  مراقبت و

ت علیه فرزندان باعث احســاس ناامني و اضطــراب، خشــون آزاري و

منفــي و كینه توزي نســبت به دیگــران، انجام  خودپنداره

اعمــال ضداجتماعــي و در نهایت ارتكاب  رفتارهــاي بزهكارانه و

تجربــه هاي منفي كودكان و ارتباط  جرم مي شــود؛ لــذا، باید به

جربه آزاردیدگی ت .زرگسالي دقت شودب آنها با رفتارهاي ضداجتماعي در

 هـاي زنـدگی و باعث تأثیرات بلندمـدت در همـه جنبـه در کـودکی

هـاي  حملـه اضـطراب شـدید، شود. افسردگی، سالمت روانی فرد می

آزاري  پیامدهاي کـودك توانـد از پانیـک و رفتارهـاي تکانشـی مـی

 دهند را تشکیل می رنجورخویی روان باشـد کـه ویژگـی اصـلی بعـد

 (.1999و همکاران،  1)کاپالن

بدرفتاری با کودک غالباا بخشی از یک الگوی خشونت خانوادگی        

است، بدترین خانواده از حیث کیفیت روابط درونی و میزان استحکام 

های خانواده آسیب رسان و ویژگی. خانواده متزلزل و آسیب رسان است

ن شکل خالصه كرد؛ خانواده متزلزل از هدف توان به ایمتزلزل را می

اصلی خویش بازمانده و آرمانش را از دست داده است؛ از درون تهی 

ها به کنار رفته و ریزد؛ مسئولیتگشته و با هر ضربه بیشتر می

وانهادگی بر آنها حاکم است؛ از روابط خصمانه و غیر دوستانه آکنده 

ها به غایت ری در این خانوادهگیاست؛ مدیریت تجزیه شده و تصمیم

در خانواده متزلزل جاذبه کافی برای پایبندی اعضاء به . دشوار است

میثاق زندگی مشترک وجود ندارد و فردای روشن و آینده امید بخش 

وجود ندارد. در خانواده متزلزل، انتقادها به شکل ظالمانه، مستقیم 

کاری یرد و دعوا و کتکگو مستمر توسط اعضای آن از یکدیگر صورت می

ها میان والدین امری نسبتاا عادی است. همسر آزاری در این خانواده

خورد و فرزندان و مادران مورد آزار جسمی، توهین فراوان به چشم می

در  (1991) 2نتایج پژوهش بوگلر و شیلینگ .گیرندو ناسزا قرار می

داد که  شانزندگی هایتنشنقش خصوصیات شخصیتی در برخورد با ی زمینه

عمومی، همبستگی  هایآزردگیبین نوروزگرایی با تضادهای بین شخصی و 

پذیرا بودن نیز به تمایل فرد برای بخشندگی، مهربانی،  .وجود دارد

 شود.میو اعتمادورزی مربوط  دوستینوعفکری،  سخاوت، همدلی، هم

 ایند درونبسیاری از پژوهشگران عقیده دارند پذیرا بودن، یک فر

                                                             
1 . Kaplan 
2 . Bolger  & Schilling 



مهمی بر کیفیت روابط بین شخصی نزدیک دارد  تأثیرشخصی است که 

 . (1387)رسولی و همکاران، 

شهر  از نمونه انتخاب به توانمی پژوهش این هایمحدودیت از        

 سایر به پژوهش این نتایج دادن بسا تعمیم چه که کرد اشاره گرمسار

 کمی بخش پرسشنامه در از دهاستفا نباشد. همچنین پذیر امکان شهرها

را  سوگیری زمینه و ها شودداده آوری جمع در دقت کاهش باعث تواندمی

 باشندمی دهی خودگزارش نوع از هاپرسشنامه این که چرا نماید فراهم

 پرکردن در افراد حوصلگیبی و دقتیبی از جمله مختلف علل به که

  گردد.دریافتی می اطالعات شدن مخدوش باعث ها،آن

 تقدیر و تشکر

که به  والدینی دانیم تا از کلیهدر پایان بر خود الزم می       

عنوان شرکت کننده در این پژوهش شرکت کردند، نهایت سپاسگزاری را 

 به عمل آوریم.

 منابع

رابطه مشکالت روانی مادر و (. 1396پورواحد، آزیتا و امیری مجد، مجتبی )

مجله سالمت . توان ذهن رفتاری کودکان کمخشونت خانوادگی با مشکالت 

  . 110-117(، 2)4اجتماعی، 

(. اثرات سوء 1396فالح، محمدحسین و عموپور، مسعود. ) .،حبیبی، سمیرا

فصلنامه مطالعات روانشناسی  .های شخصیتی کودکانآزاری بر ویژگیکودک

  . 106-120(، 2)3 ،و علوم تربیتی

 (.1396) داودی ایرانزرگر یداله،  و عبدازهرا ،نعامی .،صفورا ،سالمی

اثربخشی روش شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر رشد پس از سانحه 

 .۲۱-۱۵، (۱) ۵، روان پرستارینشریه  .در کودکان آزاردیده

کاربرد  :رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت(. 1380گروسی فرشی، میرتقی )

 . تبریز، انتشارات: جامع پژوتحلیل عاملی در مطالعات شخصیت

Aboul-Hagag KE-S, Hamed AF. (2012). Prevalence and pattern of child sexual abuse reported by cross  sectional 

study among the University students, Sohag University, Egypt. Egypt J Forensic Sci. 2(3):89- 96. 

Basharpoor S. (2012). Comparing the effectiveness of treatments in reducing symptoms of posttraumatic 

cognitive processing and holographic reprocessing male high school students exposed to trauma. 

Ardabil: University of Ardabil. 

Costa , P, T, Jr., McCrae , R. R. ( 1990 ) . Personality disorders and the five – factor model of personality. Journal 

of personality Disorders, 4: 362 – 371. 

Cuijpers, P. (2002). Effective ingredients of school – based drug prevention program. Addictive Behaviors, 

27(6): 1009-1023. 

http://www.lib.ir/book/53763365/رویکردی-نوین-در-ارزیابی-شخصیت-کاربرد-تحلیل-عاملی/
http://www.lib.ir/book/53763365/رویکردی-نوین-در-ارزیابی-شخصیت-کاربرد-تحلیل-عاملی/


Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 

41: 417–440. 

Goldenberg, I .(2000), family therapy. Translators: Shahi Baravat, classification of Hussein, S., and 

venerable, inspiring. (1382). (Pertion). 

Janssen K, Greif D, Rothschild MA, Banaschak S. (2017). Relevance of medical reports in criminalinvestigations 

of cases of suspected child abuse. Int J Legal Med. 

Ji K, Finkelhor D. (2015). A meta-analysis of child physical abuse prevalence in China. Child Abuse Negl. 

43:61-72. 

Kuo PH, Chic YC, Soong WT, Yang HJ, Chen WJ. (2004). Assessing personality features and their relations 

with behavioral problems in adolescents: Tridimensional personality questionnaire and junior Eysenck 

personality questionnaire. Compr Pers 45(1): 20-8. 

Madani S. (2007). The trend of child abuse in Iran, according to some cause cognitive foundations. J Soc 

Welfare. 2(7):76-83. 

Pervin LA, Cervone DJ. (2005). Personality, theory and research. New York: John Wiley and sons; 250-70. 

Raheb G, Kamrodi A, Kafshgar M. (2012). [Psychosocial effects of child abuse and the role of the police in 

preventing it]. J Soc ;2(1):86-106. 

Rattew DC, Stanger C, McKee L, Dayle A, Hudziak JJ. (2006). Interactions between child and parent 

temperament and child’s behavior problems. Compr Psychiatr, 47(5): 412-20. 

Razaghi R. (2010). Child abuse intervention. 1st ed. Tehran: State Welfare Organization, Department of Cultural 

Affairs and Prevention. 

Shahrarai M. (2005). [Developmental psychology of adolescence]. Tehran: Elm, 256-78. (Persian) 

van der Kooij IW, Nieuwendam J, Bipat S, Boer F,Lindauer RJ, Graafsma TL. (2015). A national study on the 

prevalence of child abuse and neglect in Suriname. Child Abuse Negl, 47:153-61. 

 


